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Az Erasmus szakmai gyakorlati ösztöndíjnak, illetve be kell valljam, hogy a szerencsének 

köszönhetem, hogy három hónapos szállodai gyakorlatomat külföldön tölthettem el. Hiszen 

mit sem értem volna azzal, hogy sikerült külföldi gyakorlati helyet találnom, ha nincs az 

Erasmus támogatás, mellyel kiutazásomat és az első kint töltött hónapomat finanszírozni 

tudtam volna. 

Olaszország legszebb részén, Toszkánában találtam ismerőseim segítségével gyakorlati 

helyet, pontosabban Montecatini- Terme- ben, ahol gyönyörű környezetben tölthettem ezt az 

időnként igazán emberpróbáló szakmai gyakorlatot. 

Megérkezésünkkor igazán befogadó közösségbe csöppentünk, ahol hamar megtaláltuk 

helyünket. Ez annak is volt köszönhető, hogy rajtunk kívül más magyarok is dolgoztak a 

szállodában. Fő célom az volt, hogy a munka mellett a lehető legtöbb élményben is részem 

legyen. Ennek okán, amikor csak időnk engedte igyekeztük felfedezni Toszkána legszebb 

helyeit és látnivalóit. Heti két szabadnapunknak köszönhetően nem kellett minden időnket a 

szálloda falain belül töltenünk, hanem megismerhettük Toszkánát is, bár ha igazán őszinte 

akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy annyi dolgot láttunk három hónap alatt, 

mint egy átlagos turista egy hét nyaralás alatt. Jártunk a tengerparton, Viareggioban, Lucca-

ban, Pisaban. Személyes kedvencem Firenze volt, ide két alkalommal is lehetőségem volt 

ellátogatni. 

A munka kezdetben igazi kihívást jelentett, hiszen teljesen más az iskola falai között 

elméletben megtanulni a dolgokat, mint azt élesben alkalmazni. Talán, amihez nem adott igazi 

alapot az iskola, az a vendégekkel való bánásmód volt, de erre szerencsére hamar sikerült 

ráéreznem.  

Nyelv szempontjából is igen pozitívnak ítélem ezt a három hónapot, úgy érkeztem 

Olaszországba, hogy összesen egy évet tanultam a nyelvet, de hamar megtanultam a 

munkához szükséges szavakat, így ez semmi fennakadást nem okozott a munka során. Az 

olasz mellett az angol nyelven való kommunikációm is fejlődött, hála a sok német és angol 

turistának. 

A szállodán belül az éttermi részlegen, mint pincér tevékenykedtem a szakmai gyakorlat 

során. Három fő tevékenységi kört láttunk el, a reggeliztetés, a vacsoráztatás illetve az 



esküvőkön való felszolgálás voltak a legfontosabb feladatok. A szállodában a reggeli fél 

nyolckor kezdődött, csak külön kérésre lehetett korábban reggelizni, ez általában csoportok 

kérésére volt megoldható. A reggel legfontosabb feladata a büfé folyamatos töltése volt, 

illetve azon asztalok rendbetétele, ahonnan már a vendégek elmentek. 

Természetesen a nap többi részében is be volt osztva egy-egy ember, aki felügyelte a bárt, 

illetve elvégezte a takarítási és a vacsorához szükséges előkészületeket. 

Az igazi esti műszak este hatkor kezdődött meg, amikor már az összes esti pincér végezte a 

maga kis feladatát. Ekkor vágtuk fel az asztalokra kikerülő kenyereket, készítettük el a 

parmezán sajtos tálakat az Olaszországban elmaradhatatlan tészták mellé. A menük is 

kikerültek az asztalokra, illetve az előző estéről megmaradt borok és vizek is. Az 

előkészületek a büféasztal felhelyezésével ért véget. Fél nyolckor megkezdődött a vendégek 

kiszolgálása. Mi általában az italrendelést vettük fel a vendégektől, mivel még nem volt annyi 

tapasztalatunk, hogy pontosan milyenek is az általunk felszolgált ételek. Miután kivittük az 

italokat a tapasztaltabb kollégák felvették a vendégek étel rendelését is. 

Az előételek a büfén voltak, innen választhattak a vendégek. Általában sajtok, illetve halas 

előételeket tálaltak a szakácsok,illetve rengeteg saláta közül is választhattak a nálunk 

vendégeskedők. Ezt követően két fogás került még eléjük, ezt tányér szervizzel került a 

vendégek asztalára. Általában 3-3 típusú étel közül választhattak, az első fogás szinte minden 

esetben tészta volt, ami mellett még valami leves, általában krémleves is szerepelt. Ezt 

követte a második fogás, ami igen változatos képet mutatott. Húsokban egyértelműen a 

disznóhús dominált. 

Az esti kiszolgálás hatalmas pörgéssel járt személy szerint ez a munka tetszett a legjobban. Ez 

volt a legkevésbé nyugodt időszak a napban, de emellett az idő is itt telt a leggyorsabban. Igen 

nagy kihívást jelentett, hogy folyamatosan váltanom kellett az angol és az olasz nyelvet, mivel 

jócskán akadt magyar vendégünk is, így olykor-olykor anyanyelvemet is használhattam. 

A hét leginkább rettegve várt napja a szombat volt, mivel szinte minden hétvégén legalább 

egy esküvő lebonyolításra került a medence part melletti sátorban, ami igazán különleges 

látványt jelentett. Ilyenkor általában délután 2-től végtelen lett a beosztásunk, hiszen sosem 

tudhattuk, hogyan és mikor ér majd véget az adott esküvő. Volt olyan alkalom, hogy hajnali 

egy órára minden rendben volt, és mindenki mehetett pihenni, volt azonban olyan is, amikor 

hajnali három órakor úgy kellett kitessékelni a vendégeket a medencéből. 



Az esküvők Olaszországban egyértelműen az étkezés körül forognak. Minden ilyen 

alkalommal aperitivo-val indul a nagy esküvői felhajtás. Ilyenkor pezsgőt, üdítőt kínálunk, 

illetve apró kis falatokat, általában rántott zöldségeket a vendégeknek. Legtöbbször az 

aperitivo a medence partján zajlott. Ezt követően a vendégek elfoglalják helyüket a sátorban, 

ahol svédasztal nyitja az ételáradatot, Toszkán különlegességek sajtok, sonkák, kagyló és hal, 

ami biztosan a tányérokra került. Ezt követően átlagosan 7 fogás kerül a vendégek elé az 

asztalra, természetesen svájci tányér szerviz keretében. Első két fogás általában tészta, ezt 

követi valamilyen halas étel meg persze az elmaradhatatlan malac, amit a vendégek szeme 

láttára darabolt fel minden alkalommal a főszakács. A hal és a disznóhús között természetesen 

egy sorbet segített a vendégeknek, hogy könnyebben bírják az állandó ételáradatot. Ezután 

macedonia(gyümölcssaláta) vagy fagyi következett végül pedig a mennyasszonyi torta került 

felszolgálásra. 

Az olasz kultúra szerves részét képezve pedig a kávé jelentette az utolsó felszolgálandó 

dolgot. A gyomorkeserűk kikerültek az asztalokra és ezzel a pincérek részéről az esküvő 

„érdemi része” véget ért. Persze sosem maga a kiszolgálás jelenti a legnagyobb feladatokat, 

hanem a felkészülés az esküvőkre, illetve az ezt követő rendrakás. 

A vezetőség igazán befogadó volt, minden ötletünknek nagyon örültek és sok mindent meg is 

valósítottunk közös összefogással. A legtöbb ötletünk a bárral kapcsolatban volt, ennek 

köszönhetően nézhették a vendégek hatalmas kivetítőn az Európa Bajnokság mérkőzéseit és 

fogyaszthattak az épp aktuálisan akciós italokból. Egyes alkalmakkor külön kis aperitivoval 

készült a konyha, hogy ne csak az ital fogyjon, hanem finom falatokat is fogyaszthassanak a 

vendégek. 

Összességében igazán élveztem az itt töltött három hónapot, igazi kihívást jelentett külföldön, 

távol a családtól, messze a barátoktól és a megszokott közegtől megállni a helyemet. Azt 

hiszem az igazi dicséret, hogy mindenki egyöntetűen azt szerette volna, hogy maradjunk még, 

amíg csak lehet. Nem csak a közvetlen munkatársak, hanem a főnökség is. Megtanultuk, 

milyen is a kemény munka, gyakran erőn felül kellett, hogy teljesítsünk. A kitartásunk is 

megedződött,és hogyan kell nyomás alatt teljesíteni. A csapatmunka igazán nagy szerepet 

kapott, mert ha bárki is nem vette komolyan a feladatát, úszott az egész étterem. 

Sosem gondoltam volna, hogy ennyire megerősít ez a külföldön töltött három hónap, emelt 

fővel távozhatok a munkahelyemről, mert az egész gyakorlati időmben maximálisan jónak 

éreztem a teljesítményem. 
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A szállodai szakmai gyakorlatomat májustól július végéig töltöttem ebben a csodálatos 

környezetben található toszkán szállodában. Montecatini Terme városában található, a 

központtól 10 perc sétára. Remekül megközelíthető kocsival autópályáról illetve vonattal is. A 

legközelebbi repülőtér Pisa-ban található, kb. 1 órás vonatútra. A szálloda közvetlen 

környezete nagyon különleges, mivel egy őspark veszi körül. Engem első látásra lenyűgözött 

a hely romantikus, kicsit ódon hangulata. A hotel kertjében található egy viszonylag nagy 

úszómedence, illetve innen nem messze lehetőség van sátras esküvők rendezésére, amelyet 

nagyon sokan ki is használnak. A szállodában több különféle méretű terem található 

(Sorgenti, Fiorita,Bice, Caminetto, Gialla), amelyek egyaránt alkalmasak rendezvények 

megrendezésére vagy a mindennapos vacsora felszolgálására. A fő étkező helységhez tartozik 

egy terjedelmes terasz, amely helyet ad a nyári időszakban, illetve ha az idő engedi a 

reggelinek és a vacsorának. 

A gyakorlat folyamán felszolgáló munkakört töltöttem be. A változatos munkaidő 

beosztásnak köszönhetően beleláthattam különféle rendezvények lebonyolításába, mint 

például esküvők, elsőáldozások, meetingek, konferenciák vagy születésnapok. Ezekben az 

esetekben nagy hangsúlyt fektettünk az előkészületekre, a terem berendezésétől a terítésen át 

a megfelelő technika beállítására. Nagyon fontos volt az összhang és a kooperáció a konyha, a 

felszolgálók és a technikusok között. Mivel ezeknél az eseményeknél egyszerre száz vendég 

is lehet, így gyorsan kellett elvégezni minden feladatot és sok esetben szükség volt extra 

felszolgáló segítségre is.  

A legnagyobb létszámú esemény, amin részt vettem, az egy 150 fős esküvő volt. 

Enyhe feszültség övezte a készülődést, mivel ilyen nagy létszámú esemény nem nagyon volt 

még a szállodában. A „metr” (főpincér) feladata volt megrendelni a hiányzó evőeszközöket és 

más szükséges eszközt, illetve biztosítani a megfelelő szék és asztalmennyiséget. Aznap a 

műszakomat 14.00-kor kezdtem, mivel részt vettem az előkészületekben. A medence melletti 

nagy sátorban terítettünk és felállítottuk a büfé jellegű asztalokat az előételnek, mivel a 

vacsora ott került megrendezésre. Ez után előkészítettük közvetlenül a medence partot, mivel 

a fogadás és a házaspár köszöntése ott zajlott. Két oldalban az italos asztalt illetve a rágcsálni 

valóknak az asztalt felállítottuk és igyekeztünk minél több ülőhelyet is biztosítani a 

vendégeknek. Az esküvői vacsora Olaszországban máshogy zajlik, mint nálunk, a hangsúly az 

étkezésen és nem a mulatáson van, illetve inkább a modern ág felé húz, mintsem a 

tradicionálishoz, így egy-egy esküvő hajnali 2-ig tart maximum. A tánc háttérbe kerül, de azt 

tapasztaltam, hogy nagyon sok múlik a násznépen a hangulatot tekintve. Itt is megvannak a 



különféle játékok és szokások, amelyek feldobják a hangulatot, amelyet előszeretettel 

használnak. Ételeket tekintve általában 6-7 fogásból álla vacsora, amelyet tányér szervizzel 

szolgáltunk fel. A menyasszonyi torta felvágását sok esetben kísérte tűzijáték. Természetesen 

mindig oda kellett figyelni a különleges igényű vendégekre, mint például vegetáriánus vagy 

liszt érzékeny.  

A rendezvények mellett természetesen a mindennapos étkeztetéskor is helyt kellett 

állni. A reggeli 7.30-tól 10.00-ig tart, ebédelni 14.30-ig lehet illetve a vacsora 19.30-21.30-ig 

tart. A reggeli büfé jellegű volt, amelyet az éjszakai portás készített elő. Nekünk fél nyolckor 

a friss gyümölcsöt és a főtt tojást kellett kitenni a büféasztalra. Amíg a vendégek érkeztek az 

előző napi vacsorából elmosott evőeszközöket törölgettük. Ezután a feladat a büfé újratöltése 

és az asztalok leszedése, majd újra terítése volt a feladat. 10 órakor elkezdtük leszedni a 

büféasztalt, és minden ételt teljesen feltöltve raktuk a helyére. És végül az asztalok, a terem és 

a kávégépek takarítása volt a feladat. Mindehhez 2 fő munkaerőre volt szükség. 

Az ebédeltetés mindig esetleges volt, ha valaki úgy gondolta, hogy igénybe veszi 

jelezte a portán és ők telefonon jeleztek nekünk az étterembe. A napi menü kínálata közül 

lehetett választani, amely mindig tartalmazott 2-3 féle előételt, első fogást (tészta vagy leves), 

második fogást körettel illetve desszertet vagy gyümölcsöt. Amennyiben az időnk engedte 

ebédeltetés közben különféle takarítási munkákat kellett elvégezni, illetve újra tölteni a 

kifogyott eszközöket, mint például sótartók, olajos üvegcsék. Ez a munka 1-2 embert kívánt. 

A személyzeti ebéd 11.30-12.00-ig tartott. 

A vacsoráztatást megelőzte a terítés amennyiben a teraszon volt, annak söprése, az 

evőeszközök és poharak fényesítése. Majd a kenyeres kosarakat és a parmezán sajtokat 

készítettük elő. A személyzeti vacsora 18.30-19.00-ig tartott. Ez után az előző napi, hűtött 

borokat és vizeket, amelyeket szobaszámmal elláttunk kikészítettük az asztalokra. A 

menükártyákat ízlésesen elhelyeztük az asztalokon, illetve mivel az előételek és a desszertek 

büfé rendszerben voltak tálalva, azokat is kitettük a helyükre. 

Amikor a vendég elfoglalta a helyét a vacsoránál, amelyet jelzett a szobaszámát 

mutató kis kártya, először az italrendelést vettük fel. Majd ezután a főpincér és még egy rég 

óta ott dolgozó pincér felvette az ételrendeléseket. Az első és második fogásoknál 3 féle 

választékból kérhetett a vendég. A papírra írt rendelés egyik példányát az asztalon hagyva 

átláttuk, hogy ki hol tart az étkezésben. A piszkos tányért leszedve jeleztük a konyhán, a 

rendelés második példányán egy X- el, hogy melyik fogás következik. Amint lezajlott a 



vacsora, ismét rendbe tettük a termet/teraszt, a büfé asztalt reggelire előkészítettük. Ezen kívül 

a poharak elmosása mindig a mi feladatunk volt, amelyet segített egy gépi mosogató. 

A medence melletti illetve a benti bárba is mi voltunk beosztva. Szükséges volt az 

alkoholos és alkoholmentes italok ismerete illetve a koktélkészítés alapvető ismerete, 

valamint a hely tisztántartása és újratöltése. Sok esetben a vendég a szobájára íratta 

rendelését, így az anyagiak rendezése a recepción zajlott. A foci eb ideje alatt egy nagy 

plazmatévén vetítettük a meccseket az érdeklődőknek és különféle italakciókkal tettük még 

vonzóbbá a meccsnézést. 

A szállodában sok magyar képzi a személyzet csapatát, de ennek ellenére az olasz 

nyelvtudásomat is tudtam fejleszteni, mivel a séf és a főpincér egyaránt olaszok. A vendégek 

összetételében is látszódik a magyar hatás, mivel több internetes foglalási rendszerben jelen 

van a hotel, és különféle kupon akciókat is szerveznek. Amikor csoport érkezett az legtöbb 

esetben németekből állt, a Niko Tours- szal áll kapcsolatban a hotel. 

Szabadnapjaimon lehetőségem volt kirándulni és a Toszkán tájat valamint az olasz 

kultúrát jobban megismerni. Eljutottam Firenzébe, Pisaba, Lucca-ba illetve Cinque Terre 

Nemzeti Parkba. A várost is egész jól megismertem az első hónap után nyugodtan egyedül is 

elboldogultam. A munka mellett nagyon jó volt, hogy kikapcsolódásra is volt lehetőségem. 

Összességében jól éreztem magam és úgy gondolom, hogy sokat jelentett a gyakorlat 

ezen fele is abban, hogy jobban belelássak a szakma rejtelmeibe. Az esetlegesen felmerült 

problémák megoldása közben összekovácsolódott a csapat és az együtt átélt tapasztalatok és 

élmények sokszor humorossá tettek egy-egy nehéz műszakot. 

Az, hogy mindezen élményt az Erasmus program támogatta jelentősen hozzájárult 

ahhoz, hogy utazni tudjak és így jobban megismerjem a gyakorlatom helyszínét, és ne kelljen 

aggódnom az anyagiak miatt. Mindezen kívül lehetőségem volt az út előtt elhatározott 

céljaimat megvalósítani, azaz nyelvet tanultam, világot láttam és új embereket ismertem meg. 

Sokat fejlődött a kommunikációs készségem idegen nyelven, mivel a vendégekkel mindennap 

beszélgettem. Egyik legnagyobb álmom válhatott valóra, kipróbálhattam milyen 

Olaszországban élni. 

Nagyon hálás vagyok azért, hogy részt vehettem a programban! Mindenkinek szívből 

ajánlom a jövőben! 

 


